
-	 •	 '
:O trabalho de Ievantanento de material.fsító

- com aparelho mecânico :de ação manual, poderá
'ser executado-sem gMe Se tenha em conta o limite de peso-previsto

no item 17,2„,..desde que o, esforço físico .do trabalhador seja com

0,empregado-deve ser instruido pelo Engenhei
rode Segurança ou, Supervisor de Segurança

-0b .Trabelha sobre 4 Maneira correta cie executar operações-de trans

porte, JeVar4amento de:materiais, desde que -haja o Serviço Espe-

cializado- ém Seguranda e Medicina do Trabalho, no estabelecimento.

patível.	 -	 *

17.1,5 .

Brasília, 8 de junho de- 1978

Roberto- 12aphael Mebet-

41ibsecretário
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NR 17 - ERGONOMIA

17.1.

	

	
Levantamehtd, Transporte e Descarga de Mate-

riais..

I.	 Admite-se o transporte e descarga indiVidual_	 .	 .
de pego máximo de G -0,15g (sessenta . qUilogra

_

.. /.	 t
' O • levantamento	 individual de • 40 Kg

.	 .,	 .

,	 , . 1-,,y,., ..,,,: 	 J ,''J '1',1, 7 -,: 	 ., 77. .. _
:91)	 .,v1:,-Ik,e,..,-, ,:,-(quatenta quilogramas ) é o peso-máximo que.

.	 .
' rempreg4do'aultd-pódé-leVantar, ressalvadas as disposições re

. tativas ao -trabalho. do menor e da mulher,.,
• -

.0 trabalho com o transporte	 .descarga dg

I	
Material,feito por impulsão ou tração de va

foneteS sobre trilhos, carros de Mão ou quaisquer . outros	 apare

Ihc.S .MóPãhiCOS,P9derã :Ser.:_exP)10-49...4M.... enha em conta o

/Unte depeacipreVisto no item i7,1. desde que o esforço . físico)	 .	 •
- do , trabalhador seja compatível com áua capaCidade de fOrça.

17:2;
	

Bancadas, mesas, escrivaninhas e painéis.

Para. trabalhomanual,sentado,as lencadaa, me

sag, escrivaninhas e paináiS devem -proporcionar condições de boa

.POStura, visualização é operação para o trabalhador para o- seu Me
ihorrdesempenho e produtividade e os seguintes requisitos ml

nimot:

4) Altura e caraCtertaticas geométricas da

perfície de trabalho compatíveis- com o tipo

de 'trabalho e Com a distância requerida dos olhos à área de traba

b) Área de trabalho-de fácil alcance e visuall

iação para -o operador,

Sempre que possível, possuir n4 região abai

co dasupsr00.s de trabalho, um espaço- li
aebrsbiviir3

vre,ern relação a parte frontal da superfície -de trabalho, parapcs

	

._.	 4 t.):
sibilitar colocação .da perna e pé,bem como maior 	 do

e0
operador ã área de trabalho, e,. 	 condiçao de

postura.	
J'15

17.2,4.

utilize também os pés, deverão 9k?itascejt , -. to
que couber, oS tequiaitOs dos itens 17.2, e 17.2:3.

.	 .
17.2.5.	 Para as atividades profiSsionais em que. oa

trabalhos devam ser realizados em pé', deve

rão ser colocados Assentos em: locais . em que possam ser utilizados
durante aa- pausas. que-oseerviçOS per,n4,44-M., OPseaclas ae . se.
gUintes proporções mínimas, em relação, ao, número de empregados

obrigados a trabalhar em PO:

a) Pára eateheIecitentos com 1 -(uni) a à (tres)
empreoadost 1 (uM) a:E:Sento.

h)Para os . estabelecimentos cpm mais de (tree)._	 _

e menos de. 10,(dez) empregados: 1 (um) aeáen
to para : ceda grupo da 3 (três) empregados ou fração,

c1 Para os estabelecimentos com 10	 , ou

Mais empregados: 1 (um) assento para	 cada
grupo de 5- (cinco) . empregados ou.fração,-

17. 2 . 5 .1 .	 S permitida, 4 colocação- de , banców COletivoS,

com a capacidade de até 5 (cinco) pessoas,re

servada a extensão de 50 (cinq~ta) Centímetros de largura para

cada pessoa.

17.3.	 Assentos ajustáveis.

17.3,1.	 Para prevenir e fadiga será pheigat6ria nos

locais de trabalho, a Colocação de assentos

ajustáveis ou sem ajuste, em conjunto .com suporte parava pés dós

empregados.

a)- Altura e características da superfície 	 do

trabalho Compatível com o tipo de trabalho,

com a distância requerida dos olhos à área de trabalho e corna al
tura do assento.

b) Área de- trabalho-de fácil alcance e visuali

seção para o operador.

c) Características- dimensionais que possibili

tem posicionamento Correto e movimentos me

cessárioa para perna e pé .do operador.

174,2.	 Para os trabalhos que neoessitem também a

utilização dos pés, além dos requisitos aci

ma, deverá ter o posicionamento e dimensões dos pedais e demais

comandowpará acionaffl.,. , "¡pelos pés, que- possibilitem fácil alcan

de, bem- como ángUlos. adequados entre-as várias partes do -Corpo

humano, em função das Características é peculiaridades do trabalho

a ser éxecutado,

17.2.3.	 Para trabalho manual em pé, aS bancadas, me

mas escrivaninhas e painéis devem proporcio

mar condições de boa postura -e visualização e operações para o me

lhor deaempénho e produtívidade. do trabalhador, é os seguin

tes requisitos mínimos.

Para 'os efeitos da lei, assentos ajustáveis

são olá que se adaptam it altura' do empregado
e 4 natureza da função por ele. exerCida, evitando-se Condições

propiciadoras da fadiga, quando os trabalhos- devam ser realizadart

et posição séntada.

17.3.3„	 Os assentos devem possuir os seguintes' re

-quisitos mínimos-de conforto:.

a) Altura ajustável à estatura -dó empregadó-e

natureza da função exercida -ou. altura. fixa,.

Com suporte ajustável, para os pés e .o ajuste do aisentó á , altura

do empregado, para permitir-lhe- Manter os pés- apoiados e as per

nas fazendo ângulo reto com eles e comas- coxas,

•
h) Características dePouca ou nenhuma forma na

base-do assento,' forma dó encoato levemente
adaptada ao corpo.

c) Canto frontal arredondado.

17.3.4,	 Para Os efeitos desta léí, suporte- para Os.

pés são-os que se adaptam à altura do. compri

mento da perna do operador.


